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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

JANEČKA, P. Měření teploty mobilního objektu s využitím bezkontaktních senzorů. Ostrava: 
katedra ATŘ-352 VŠB-TUO, 2009. 54 s. Diplomová práce, vedoucí: Prof. 
Dr. RNDr. Lubomír Smutný. 

Cílem této práce je seznámení se s problematikou bezkontaktního měření teploty a 
vzdálenosti. V úvodu práce jsou shrnuty základní typy sběrnic. V další části je vysvětlena 
problematika bezkontaktního měření teploty. Jsou zde popsány principy a způsoby 
bezkontaktního měření teploty a snímače pro bezkontaktní měření teploty. 

Hlavní část práce je zaměřena na laboratorní úlohu „Monitorování polohy a teploty 
objektu s využitím bezkontaktních senzorů.“ V následujících kapitolách jsou rozebrány 
jednotlivé moduly této úlohy. Těmito moduly jsou mobilní objekt, bezkontaktní snímače 
polohy a teploty, převodník USB 4711 a stůl po kterém se mobilní objekt pohybuje. Pomocí 
USB sběrnice jsou všechny uvedené moduly spojeny do jednoho laboratorního modelu a 
propojeny s PC. Pro ověření funkčnosti tohoto modelu je vytvořená v Control Webu 
jednoduchá vizualizace, která popisuje průběh měření pomocí grafů a ukládá naměřené 
hodnoty do databáze. Z těchto měření pak lze získat statické a přechodové charakteristiky a 
sledovat chování snímačů při změnách teploty či vzdálenosti objektu. 

ANNOTATION OF THESIS 

JANEČKA, P. Temperature measuring mobile object with use non-contac sensors. Ostrava : 
Department of Control Systems and Instrumentation, VŠB-Technical 
University of Ostrava, 2009. 54 p. Thesis, head: Prof. Dr. RNDr. Lubomír 
Smutný. 

The purpose of this work is familiarization with contactless temperature measuring 
and location problems. There are summarized standard types of buses in introduction of the 
work. Another part explains contactless temperature problems. There are described principles 
and proceeding non-contact temperature measuring, and further sensors to non – contact 
temperature measuring. 

The main part of the work is focused on laboratory task called „Monitoring the 

location and temperature of the object using non-contact sensors." The following chapters 

analyse individual modules of this task. These modules are mobile object, non-contact 

position sensors and temperature, USB4711 converter and table, which the mobile object 

moves on. Using the USB bus are all mentioned modules connected into the one laboratory 

model and connected to the PC. There is created easy visual representation in the Control 

Web to verify the functionality of this model. This visualization describes the course of 

measurements using graphs and stores the measured values into database. From these 

measurements is possible to get static and transient characteristics and monitor the behavior of 

sensors during changes in temperature or the distance of the object. 
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Seznam použitého značení 

c rychlost světla ve vakuu 

CAN controller-Area-Network. Číslicová sběrnice vhodná pro 

propojení snímačů a akčních členů 

CAN_H vodič fyzické vrstvy 

CAN_L vodič fyzické vrstvy 

h redukovaná Planckova konstanta 

Interbus průmyslová sběrnice pro komunikaci PLC s PC 

k boltzmannova konstanta 

l intenzita záření 

RS232 sériový port pro komunikaci dvou zařízení 

RS485 sběrnice pro oboustranné propojení až 32 jednotek 

S  plocha povrchu zdroje 

T teplota absolutně černého tělesa 

λ vlnová délka  

φ  zářivý tok  

ω uhlová frekvence záření 
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1.  Úvod 

V dnešní době je automatizace jeden s nejrozsáhlejších a nejvíce rozvíjejících se 

odvětví. Proto pokud chceme rozvíjet dále vědomosti v tomto oboru, musíme se neustále 

vzdělávat a učit nové věci. Tímto směrem se také ubírá tato semestrální práce. Je potřeba 

nastudovat nové poznatky, které je dále důležité použít a rozvíjet. 

Tato práce dokumentuje postupnou návaznost jednotlivých poznatků. Na začátku je 

potřeba se seznámit s obecnými teoretickými vědomostmi a na závěr tyto vědomosti použít 

pro další rozvoj dané laboratorní úlohy.  

Jedním z těchto poznatků je způsob komunikace mezi jednotlivými laboratorními 

úlohami a PC. Většina dnes již moderních zařízení využívá sběrnici CAN nebo novější typ 

USB sběrnici. První sběrnice se úspěšně využívá v automobilních sestavách, druhá je pak 

využívaná především ve školních laboratořích a na tuto sběrnici je i orientovaná tato práce. 

Dalším z těchto poznatků je především teorie bezkontaktního měření teploty. 

Problematika bezkontaktního měření teploty vychází z obecných zákonů o tepelných záření 

těles, kdy každý předmět o teplotě povrchu vyšší než 0K, vysílá elektromagnetické záření. 

Takovéto záření se nazývá tepelné a je složené z několika vlnových délek. Při bezkontaktní 

měření teploty jsou tak využívány tyto vlastnosti měřených objektů. Měřená teplota pak závisí 

na kvalitě snímače, velikosti snímané teploty a vzdálenosti snímače od objektu. Proto 

bezkontaktní měření teploty nachází uplatnění především ve snímání objektů s vysokou 

teplotou, kde použití klasických kontaktních teploměrů a snímačů nedovoluje vysoká měřená 

teplota nebo nevhodné prostředí. 

Cílem, po nastudovaní všech těchto poznatků a znalostí, je laboratorní úloha, která 

bude využívat bezkontaktní měření vzdálenosti a především teploty. Smyslem této laboratorní 

úlohy je měření statických a dynamických jevů spojených s teplotou. Lze také pozorovat a 

porovnávat prostup tepla měřeným objektem. S využitím dalších snímačů teploty, ať už 

kontaktních nebo bezkontaktních např. termokamer, lze provést porovnání jednotlivých 

snímačů a teploměrů a zjišťovat odchylky při kontaktním a bezkontaktním měření teploty. 
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2.  Laboratorní modely a jejich komunikace s PC 

V laboratořích katedry 352 se nacházejí úlohy, které slouží k studentům k seznámení a 

vyzkoušení možností nasazení řídicích systémů v hierarchické struktuře řízení. Většina 

z těchto úloh byla vytvořena nebo vylepšena v rámci bakalářských, diplomových a 

disertačních prací. Tyto úlohy používají různých druhů komunikace mezi modely a PC. 

Nejrozšířenější druhy komunikace v laboratořích jsou realizovány přes sběrnice RS232, RS 

485, Intrebus, CAN a USB. 

2.1 RS232 

Jedná se standart s roku 1969. RS-232 umožňuje 

propojení a vzájemnou sériovou komunikaci dvou zařízení. 

Princip komunikace je v přenášení jednotlivých informací za 

sebou(sériově) po jednom vodiči, podobně jako je tomu u sítě 

Ethernet nebo rozhraní USB. Při přenosu dat využívá dvou 

napěťovou úroveň, která je bipolární, nejčastěji ± 12V, 

přičemž -12V odpovídá logická 0 a +12V logická 1. 

Přenosová rychlost je 20 kb/s do 15 m. V současné době je již komunikace pomocí tohoto 

typu spojení zastaralá a je nahrazována modernějšími typy jako například USB. Sběrnice 

RS232 je vidět na obr. 2 port rs232, jedná se o 9-pinový konektor [WIKIPEDIA 2009]. 

2.2 RS485 

Jedná se opět o port využívající sériové komunikace, určené pro přenos menších 

objemů dat. Rozdíl mezi RS232 je v možnosti vzdáleností propojení, až 1200m a vysoké 

odolnosti proti rušení. Umožňuje vzájemné obousměrné propojení až 32 jednotek. 

sběrnice 
PC úloha 

Obr. 1 Způsob propojení PC s pracovní úlohou 

Obr. 2 Port RS232 
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2.3 Interbus  

Tato průmyslová komunikační sběrnice byla poprvé představená v roce 1983 a od té 

doby se pořád vyvíjí. Je standardizovaná pro komunikaci a přenos řídících zařízení jako jsou 

PLC a PC se senzory a I/O rozhraní po dvouvodičovém vedení. Pomocí této sběrnice se 

například řídí motory na velké vzdálenosti. Struktura je založena na principu komunikace 

Master/Slaves. Slaves jednotek může být až 4096. Hlavní linka sběrnice vychází z Master 

jednotky a propojuje všechny Slave jednotky, přičemž může být formována na podsítě 

hlubokou až 16 úrovní. Již z principu kruhové topologie, poslední slave jednotka automaticky 

uzavírá síť .Odpadá tedy jakékoliv zakončování sítě a odporové přizpůsobení, tak jak je to 

obvyklé u sítí sběrnicového typu. 

Z pohledu topologie je INTERBUS tzv. ring systémem - síť s kruhovou topologií, kde 

každé zařízení příjme signál, zesílí ho a pošle dalšímu zařízení. Tím je docíleno vyšší 

přenosové rychlosti a dlouhé vzdálenosti. Rychlost tohoto přenosu může dosáhnout až 

500kb/s s maximální délkou sítě 13km. Maximální vzdálenost mezi jednotlivými sousedícími 

jednotkami je 400m pro měděné vodiče. Pro využití skleněných optických vláken můžeme 

prodloužit vzdálenost mezi sousedícími jednotkami až na 3600m [Automa 2009 ]. 

 

Obr. 3 Topologie průmyslové sběrnice INTERBUS 

 

MASTE

SLAVES 

13Km

… jednotlivá zařízení 
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2.4 CAN  

Sběrnice CAN je sériový komunikační protokol umožňující distribuované řízení 

systémů v reálném čase. Jedná se o protokol typu multi-master, kde uzel sběrnice může řídit 

jiné uzly. Původně byla určena ke komunikaci mezi automobilovými řídícími jednotkami, ale 

dnes je již rozšířená v širokém spektru průmyslových aplikací. Její obrovskou výhodou je 

vysoká rychlost přenosu dat, až 1Mbit/s při délce sběrnice do 40m. Její nevýhoda spočívá 

v počtu přenášených dat v jedné zprávě (0 až 8byte). Vysílaná data nemají žádnou adresu, 

obsah zprávy je dán identifikátorem (ID), který je v celé síti jedinečný. Tento identifikátor 

definuje obsah přenášené zprávy a zároveň i prioritu zprávy při pokusu o její odeslání na 

sběrnici. Vyšší  prioritu mají zprávy s nižší hodnotou identifikátoru. Příjem zpráv může být 

mnohonásobný (jedna zpráva může být přijata několika zařízeními).  

V CAN Specification jsou definovány pouze dvě nejnižší vrstvy a to fyzická a linková.  

• fyzická (Physical Layer) - definuje elektrické, mechanické, funkční a 

procedurální parametry síťového uzlu (např. RS485, RS422, CAN aj.) 

• linková (Data Link Layer) - definuje pravidla přenosu dat mezi dvěma uzly, 
tj. délku bloků dat, způsob zabezpečení dat, rozpoznávání chyb, opakování 
přenosů, pravidla přístupu na sběrnici atd. 

Fyzická vrstva je tvořena dvěma vodiči, které se označují jako CAN_H a CAN_L. 

Tyto vodiče jsou nejčastěji provedené jako stíněné vodiče nebo kroucené dvoulinky. Vodiče 

jsou na obou koncích propojeny zakončovacími odpory s hodnotou 120 Ω. Jednotlivá zařízení 

připojená na sběrnici jsou označována jakou uzly. Teoreticky může být jejich počet 

neomezený, v praxi se jich však s ohledem na statické a dynamické parametry vedení 

připojuje maximálně třicet.  
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Uzel 
 1 

120 Ω  120 Ω  

CAN_L 

CAN_H 

Uzel 
  N 

 

Obr. 4 Struktura sběrnice CAN 

Každý uzel se skládá s několika částí: 

• řídícího a komunikačního zařízení, většinou jednočipový mikropočítač 

(Microcontroller) 

• řadič sběrnice CAN(CAN Controller) 

• vysílač a příjmače, tzv. budič sběrnice CAN(CAN Transceicer, CAN 

Controller Interface) 

 

Řadič CAN 
Vysílač/ 
přijímač 

Řídicí  
zařízení 

Obr. 5 Blokové schéma stanice připojené ke sběrnici 

Vysílač může nabývat dvou stavů: aktivního (tzv. dominant) a pasivního (tzv. 

recessive). Spínač CAN_H přepíná +5 V, CAN_L přepíná 0 V, oba jsou typu otevřený 

kolektor. Díky tomu může libovolný vysílač změnit stav sběrnice recessive na dominant. 

Vysílají-li všechny uzly sběrnice recessive bit, pak na sběrnici je úroveň recessive. Vysílá-li 

alespoň jeden uzel dominant bit, je na sběrnici úroveň dominant. Tato metoda je nazývána 

jako wired AND. 
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Tabulka 1 Logická úroveň na sběrnici CAN 

Logická úroveň CAN_H CAN_L Stav sběrnice 

0 +5 V 0V dominant 

1 pasivní pasivní rcessive 

V linkové vrstvě vlastní vysílání zpráv zajišťuje příslušný uzel řadiče CAN. Zpráva 

obsahuje pouze identifikaci vysílajícího uzlu. Tím se realizuje vysílání jedné zprávy pro více 

uzlů současně. Pokud je sběrnice volná, libovolný uzel může zajistit vysílání. Jestli-že je 

sběrnice obsazená jedním vysílajícím uzlem, ostatní jsou v režimu příjmu. Po uvolnění ve 

stejný okamžik, začnou vysílat jednotlivé uzly, přístup na sběrnici pak získá uzel s nejvyšší 

prioritou. 

Specifikace protokolu CAN definuje čtyři typy zpráv: 

§ Datová zpráva (Data Frame) – je základním rvkem pro komunikaci uzlů na 

sběrnici, identifikátor ve zprávě odpovídá vysílajícímu uzlu. Zpráva může 

obsahovat až osm datových bajtů. 

§ Žádost o data (Remote Frame) - uzel žádá ostatní účastníky na sběrnici o 

zaslání požadovaných dat. Zpráva neobsahuje datové bajty, identifikátor je 

shodný s číslem uzlu, po kterém je zaslání dat požadováno. Odpovědí na tento 

požadavek je odeslání právě těchto dat. 

§ Chybová zpráva (Error Frame) - vysílá jí uzel, který zjistil chyby při příjmu. 

§ Zpráva o přetížení (Overload Frame) – zpráva je vyslána, pokud některý 

přijímač ještě nedokázal zpracovat předcházející zprávu. Vysílání další zprávy 

je tedy oddáleno. Zpráva má stejný formát jako chybová zpráva. 

Protokol CAN definovaný v CAN Specification 2.0 podporuje dva formáty zpráv, 

formát CAN 2.0A standardní a formát CAN 2.0B rozšířený. Hlavní rozdíl mezi těmito rámci 

spočívá ve velikosti identifikátoru. Standardní identifikátor má velikost 11 bitů a rozšířený 29 

bitů. Řadiče většinou umožňují nastavit typ přenášených rámců [Elektrorevue 2008]. 
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Obr. 6 Standardní formát rámce CAN 2.0A. 
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Obr. 7 Standardní formát rámce CAN 2.0B. 

Význam jednotlivých rámců [Elektrorevue 2008]: 

SOF (Start Of Frame) - 1 bit, označení začátku zprávy 

Identifikátor zprávy - 11 bitů, význam přenášené zprávy 

RTR bit (Remote Transmission Request) - 1 bit, udává, zda jde o datovou zprávu 

(hodnota dominant) nebo o žádost o data (hodnota recessive) 

R1 a R0 - rezervovaný bit 

Délka dat (Data Lenght) - 4 bity, udává počet přenášených datových bajtů ve zprávě 

Datová oblast - 0 až 8 datových bajtů 

CRC kód - 15 bitů, cyklický redundantní kód založený na bázi polynomů pro kontrolu 

správnosti přenosu 

ERC (End CRC) - 1 bit, ukončení CRC 

ACK - 1 bit, bit potvrzení vyhrazený pro přijímací uzly,  

ACD - 1 bit, oddělovač potvrzení 

Konec zprávy (End Of Frame) - 7 bitů, pole vyhrazené pro přijímací uzly,  

Mezera mezi zprávami (Interframe Space) - 3 bity, odděluje zprávy 
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2.5 USB  

USB je univerzální moderní sériová sběrnice, 

díky které lze připojit až 127 zařízení pomocí jednoho 

typu konektoru. Díky této výhodě, rychlosti a ceně 

tato sběrnice nahrazuje starší sériové rozhraní RS232. 

Nabízí obousměrnou komunikaci mezi PC a periferií. 

V roce 1995 byla tato sběrnice standardizována a v roce 2000 přišla nová verze, která 

je označována jako USB 2.0(Hi-speed). Podle této specifikace se výkon sběrnice definuje 

podle úrovně rychlostní: 

• Low Speed – rychlost 1.5Mpbs 

• Full Speed – rychlost 12Mbps 

• High Speed – rychlost 480Mbps 

 

Obr. 9 Typy konektorů USB 

USB používá dva druhy standardních konektorů. Jsou to konektory typu A a B. 

Konektory typu A jsou pevně připojeny k zařízení a obsahují je každá nová PC. Konektory 

typu B jsou určeny pro odpojitelné periferní zařízení jako například kamery. Jednotlivé 

konektory se skládají se 4 vodičů, z nichž jsou dva datové a dva napájecí.  

1       2       3      4 

Konektor typu A 

  2      1        

  3      4        

Konektor typu B 

Obr. 8 Konektor USB 2.0A 
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Tabulka 2 zapojení pinů USB konektorů 

Zapojení pinů 
PIN Označení Barva Použití 

1 Vbus červená napájecí napětí +5V 

2 D- bílá Data - 

3 D + zelená Data + 

4 GND černá Zem 

USB je popisován jako víceúrovňová hvězdicová struktura. Středem každého 

hvězdicového propojení je HUB. Zařízení které je vybavené USB sběrnicí se popisují jako 

rozdělovač nebo funkční jednotka. výhodou je spojení všech zřetězení, kdy každé zařízení má 

svou vlastní adresu. Typickým příkladem je USB klávesnice, obsahující další USB port. 

 

Obr. 10 Architektura USB 

Podrobnější rozdělení do základních vrstev a znázornění spojení mezi hostitelem a 

zařízením je vidět na obr. 11 znázornění usb hostitele a usb klienta. Na tomto obrázku je vidět 

komunikace mezi klientským SW a zařízením, která vyžaduje součin mnoha částí na několika 

úrovních. na nejvyšší úrovní probíhá virtuální komunikace a na nejnižší úrovní probíhá reálná 

výměna dat. Tato nejnižší vrstva zajišťuje fyzické propojení mezi hostitelem a zařízením 

pomocí paketů [Wikipedia 2008]. 

HUB 
root 

HUB 1 
 

HUB 2 
 

HUB 3 device device 

device device device 
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Obr. 11 Znázornění USB hostitele a USB klienta 

USB podporuje čtyři druhy přenosů [Wikipedia 2008]: 

• Řídící přenosy- zajišťují přenosy konfiguračních stavových dat mezi 
klientským SW a zařízením, tzn. konfiguruje USB zařízení. Jakékoliv USB 
zařízení obsahuje popis, kterým je definována komunikace mezi hostitelským 
systém a zařízením. 

• Přerušovací přenosy – jsou přenosy pro zařízení, které vyžaduje řízení 
pomocí přerušování. Příkladem je klávesnice, která generuje přerušení při 
každém stisku klávesy. 

• Hromadné přenosy – se používají pro přenosy velkých bloků dat v různých 
chvílích, kdy může využít veškeré dostupné přenosové pásmo. Příkladem je 
tiskárna. 

• Izochronní přenos – je využíván u zařízení, která vyžadují stálý přísun dat a 
nevyžadují potvrzení o došlých datech. Například mikrofon nebo reproduktory. 

Pro komunikaci mezi počítačem a zařízením jsou k dispozici tři typy paketů. 

Začátek komunikace začíná vysláním token paketu počítačem, obsahujícím popis 

typu a směru dat, adresu USB zařízení a číslo koncové jednotky. Pak zařízení, 

které má vysílat data vyšle datový paket a přijímací strana nakonec vyšle 

handshake packet, který slouží pro potvrzení přijmutí. 

Hostitel Zařízení 

Klientský server 

SW USB systému 

Hostitelský řadič 

Funkce 

Logické zařízení 

USB rozhraní 

Funkčn

í vrstva 

Vrstva 

řízení 

Vrstva 

fyzického 

Skutečný komunikační tok 

 

Logický komunikační tok 
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3.  Snímače teploty  

Teplota je jedna s nejdůležitějších fyzikálních veličin, která se vyskytuje v přírodě a 

technice. V mnoha ohledech se tak stává teplota velmi důležitým ukazatelem, který je citlivý 

na vhodné nastavení a od kterého se odvíjí žádaný technologický proces.  

Každé teplo je přenášeno jedním ze základních typů přenosů a to: vedením 

(kondukce), prouděním (konvekce) a zářením (radiace). 

V dnešní době se k  měření teploty používají standardní měřící řetězce. tyto řetězce se 

skládají s snímače, převodníku a vyhodnocovacího zařízení. Naměřená teplota je pomocí 

snímače převedená na elektrickou veličinou - elektrický signál, který je v převodníku zesílen 

a většinou digitalizován, dále je pomocí  vyhodnocovacího zařízení zobrazen ve vhodném 

tvaru nebo je jeho hodnota uložena do paměti. Dnešní senzory již nabízejí celý měřící řetězec 

obsažený v rámci jednoho inteligentního snímače, tzv. SMART snímače.  

Obr. 
12 Měřící  řetězec  

3.1 Rozdělení senzorů teploty 

a) dotykové: elektrické, dilatační, tlakové a speciální 

b) bezdotykové: tepelné a kvantové 

3.2 Principy snímání teploty 

K měření teploty se využívají různé fyzikální principy viz.tabulka 3 principy snímání 

teploty. V dnešní době jsou stále více využívány bezkontaktní principy měření, které 

umožňují rozsah použití od -40 až 5000 °C. 

Ye Ya 
snímač převodník 

vyhodnocovací 

zařízení 

Ya … měřená analogová veličina Ye … výstupní údaje 
Zi … poruchové veličiny 

 Zi 
 

 Zi 
 

 Zi 
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Tabulka 3 Principy snímání teploty 

Skupiny snímačů 

teploty 
Fyzikální princip Provedení Rozsah použití [°C] 

termoelektrický jev termočlánek -200 až 2800 

změna elektrického 

odporu 
odporový kovový –250 až +900 

Elektronické snímače 

změna prahového 

napětí 

odporový 

polovodičový, diodové 

senzory 

–200 až +300 

změna tlaku plynový –5 až +500 

změna tlaku parní 

náplně 
tenze par –50 až +400 

objemová roztažnost kapalinový –200 až +750 

dilatační snímače 

délková roztažnost kovový –50 až +900 

bod měknutí keramické žároměrky 600 až 2 000 

bod tání teploměrná tělíska 100 až 1 300 speciální teploměry 

změna barvy teploměrné barvy 40 až 1 350 

zachycení veškerého 

tepelného záření 

širokopásmové 

pyrometry 
–40 až +5 000 

zachycení úzkého 

svazku tepelného 

záření 

monokrystalické 

pyrometry 
100 až 3 000 

porovnání dvou svazků 

tepelného záření o 

různých vlnových 

délkách 

poměrové pyrometry 700 až 2 000 

bezdotykové snímače 

teploty 

snímání teplotního 

obrazu tělesa 
termovize –30 až 1 200 
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4.  Bezkontaktní měření teploty 

Bezkontaktní měření teploty je především rychlý a jednoduchý způsob měření teploty 

v situacích, kde není žádoucí použít kontaktních snímačů. Bezkontaktní měření využívá 

principu, pro nás neviditelného, infračerveného záření, vyzařující povrchy předmětů. 

  

Obr. 13 Blokové schéma bezdotykového senzoru 

4.1 Teorie bezkontaktního měření teploty 

 Měření teploty pomocí bezkontaktních snímačů vychází z tepelného záření těles. 

Každý předmět o teplotě povrchu vyšší než 0K, vysílá elektromagnetické záření. Povrchy 

těchto těles vysílají energii ve formě elektromagnetického záření. Takovéto záření se nazývá 

tepelné a je složené z několika vlnových délek. Intenzita vyzařování H ( )2−⋅ mW  je 

definována vztahem: 

dS
dH φ

=            (1.1) 

kde: 

φ je zářivý tok (W), 

S je plocha povrchu zdroje. 

Dokonale černé těleso maximálně pohlcuje i maximálně vyzařuje záření. Pokud se 

nachází těleso v teplejším okolí, převažuje pohltivost nad vyzařováním. Závislosti mezi 

těmito jevy jsou si úměrné podle Kirchohoffova zákonu. Intenzita vyzařování dokonale 

černého tělesa 0H  je závislá jen na jeho absolutní teplotě T podle Stefan-Boltzmannova 

zákona a platí: 

optický 

systém 

detektor 

záření 

elektronické 

obvody 

Povrch 

měřeného 

objektu výstupní 

signál 

ε … emisivita, zadá uživatel 
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4
0 TH ⋅⋅= σε          (1.2) 

kde  310.67,5 −=σ 42 −− ⋅⋅ KmW  

 ε..emisivita 

Emisivita je definována jako poměr energie vyzařované objektem při dané teplotě k 

energii ideálně  černého tělesa při stejné teplotě. Emisivita černého tělesa je rovna 1,0. Je 

velmi důležitým faktorem IČ-termometrie a její vliv není možno zanedbávat. Závisí na 

materiálu, úpravě povrchu, oxidaci povrchu.  

Tabulka 4 Emisivita vybraných povrchů 

Emisivita některých povrchů 
černé těleso 1,00 

černý mátový lak 0,99 
voda 0,95 
papír 0,92 
cihly 0,85 

zoxidovaný ocelový plech 0,75 
zoxidovaný hliník 0,55 

lesklý ocelový plech 0,25 

 

Intenzita vyzařování má integrální charakter a je složena s jednotlivých vlnových 

délek: 

λλ dHH ∫
∞

=
0

00          (1.3) 

kde  λ0H  je spektrální hustota intenzity vyzařování ( )3−⋅ mW  

 λ je vlnová délka (m) 

Závislost spektrální hustoty intenzity vyzařování na vlnové délce a teplot popisuje 

Planckův vyzařovací zákon: 

ω
ω

π
d

e
c

hdI
kT
hv

1

3

22

−
⋅=         (1.4) 
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kde: 

ω... je úhlová frekvence záření 

I... je intenzita záření 

T... je teplota absolutně černého tělesa 

h... je redukovaná Planckova konstanta 

c... je rychlost světla ve vakuu  

k...Boltzmannova konstanta 

 

 

Obr. 14 Graf závislosti vyzařované energie na vlnové délce [Techmania – Ediorium 2008]. 

Podobně jako světelná energie je tepelná radiace záležitostí fotonů v 

elektromagnetickém spektru. Toto elektromagnetické spektrum využívá vlnových délek 

v délce 0,4 μm až 1000 μm. Zatímco viditelné spektrum zahrnuje rozsah 0,4 μm až 0,78 μm, 

tak oblast přenosu tepla radiací je mezi 0,78 μm až 1000 μm, takové to elektromagnetické 

záření nazýváme tepelné záření [Techmania – Ediorium 2008]. 
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Obr. 15 Barvy elektromagnetického spektra v praxi [Termomechnaika, 2009] 

Výhody bezkontaktního měření teploty: 

• možnost měření v nebezpečných prostředích 

• možnost měření velkých teplot 

• nedochází k opotřebení nebo odebíraní tepla s měřeného objektu 

Mezi nevýhody lze zařadit nutnost správného nastavení snímače, to vyžaduje znalost 

teorie sálání. 

4.2 Pyrometry 

Základ slova pyrometr pochází z řeckého slova 

„pyro“ (oheň). Dříve se název pyrometr používal u 

přístrojů, které měřily teplotu objektů viditelným zářením. 

Původní pyrometry byly bezdotykové optické přístroje, 

které zachycovaly a vyhodnocovaly viditelné záření 

vyzařované horkými objekty. Moderní a přesnější definice 

definuje pyrometry jako všechny bezkontaktní přístroje, 

které zachycují a měří termální radiaci emitovanou 

zkoumaným objektem, s cílem zjistit teplotu zkoumaného 

povrchu. 

Termometr má též řecký základ slova „thermos“ (horký). Termometry představují 

rozsáhlou skupinu přístrojů, které měří teplotu. Pyrometr je tedy  jedním z typů termometru 

Obr. 16 Ukázka pyrometru 
[Wikipdia 2008] 
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(pyrometr = radiační termometr). Označení radiační teploměr se objevilo během posledního 

desetiletí. Převážná většina těchto teploměrů je vybavena laserovým zaměřovačem pro snadné 

zacílení měřeného objektu. Pak stačí pouze na displeji přístroje nebo monitoru PC přečíst 

měřenou hodnotu [Krupa 2005]. 

Pyrometry jsou měřiče teploty, které lze obecně dělit podle různých hledisek. Pro 

praxi je nejvhodnější rozdělení pyrometrů podle spektrální oblasti využitého záření [Krupa 

2005]: 

• spektrální (jasové, intenzitové, optické, monochromatické) 

• barvové (poměrové, kvocienční) 

• radiační (úhrnné neboli celkové) 

• pásmové (fotoelektrické) 

Jednodušší dělení podle využité spektrální oblasti záření: 

• Monochromatické (pracují se zářením jedné nebo dvou vlnových délek) 

• Pásmové (pracují se zářením v širším pásmu vlnových délek) 

• Úhrnné (pracují se zářením v celém pásmu vlnových délek) 

4.2.1 Spektrální pyrometry 

Snímají tepelné záření vyzařované měřeným objektem, které odpovídá jedné vlnové 

délce elektromagnetického spektra. Jasové pyrometry porovnávají intenzitu přijatého a 

pomocného srovnávacího zdroje. Takovým to zdrojem většinou bývá porymetrická žárovka a 

srovnání se provádí lidským okem.  

Konstrukce současných spektrálních pyrometrů je založena na srovnání energie 

tepelného záření vyzařované měřeným předmětem s energií vyzařovanou vnitřním 

referenčním polovodičovým zdrojem. Tato metoda není závislá na subjektivním rozhodnutí 

obsluhy. Spektrální pyrometry pracují nejčastěji v rozsahu teplot 800 až 3000 °C, jsou 

robustní a vyznačují se kompaktním designem a jednoduchostí obsluhy [Wikipedia 2008]. 
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Optický pyrometr měří intenzitu vyzařování v osmi spektrálních pásmech. Teplota je 

určována ze vzájemného poměru změřených signálů numerickým výpočtem podle speciálního 

algoritmu, který vychází z kalibračních měření na konkrétním materiálu. Výsledná teplota, 

včetně informace o její přesnosti, je stanovena na základě statistického zpracování několika 

měření v krátkém časovém intervalu. Používá se při teplotách nad 900 °C. Pro zvýšení 

měřicího rozsahu se vsunuje mezi objektiv a žárovku šedý filtr [Wikipedia 2008]. 

Konstrukce intenzitových pyrometrů je tvořena zrcadlem, na něž dopadá měřené 

záření. Zrcadlo část záření propustí na fotoelement a část záření odrazí do okuláru, kterým 

obsluha zaměřuje pyrometr na měřený předmět. Záření dopadající na fotosnímač vyvolá 

elektrický signál úměrný intenzitě přijatého záření. Tento signál může být měřen 

výchylkovým nebo kompenzačním způsobem. Konstrukce těchto pyrometrů je podobná jako 

u radiačních [Wikipedia 2008]. 

4.2.2 Barvové pyrometry 

Jsou vhodné k měření teploty šedých zářičů, u nichž emisivitu neznáme, nebo silně 

kolísá. Údaj pyrometru, tzv. barevná teplota, je vždy vyšší než černá, ale podstatně bližší než 

např. jasová teplota. Chyba bývá menší než 3 %. Barevnou teplotu lze určit pomocí barevného 

vjemu vyvolaného smíšením dvou jednobarevných záření, nebo pomocí poměrů jasů ve dvou 

spektrálních oblastech. Barvové pyrometry se dále dělí na srovnávací a poměrové [Wikipedia 

2008]. 

4.2.3 Radiační pyrometry 

Vycházejí se Stefan- Boltzmannova zákona. Využívají celý rozsah tepelného záření. 

Jsou vyráběny jako přístroje pro ruční měření. Jsou to dvoubarevné radiační teploměry a měří 

energii vyzařovanou objektem na dvou úzkých pásmech vlnových délek a vypočítávají poměr 

těchto energií, který je funkcí teploty objektu. Rozsah teplot od 50° až  do 3700°C [Wikipedia 

2008]. 

4.2.4 Pásmové pyrometry 

Pracují v relativně úzkém rozmezí vlnových délek. Požadované pásmo vlnových délek 

se vymezuje pomocí vhodné optiky, optického filtru a vhodným výběrem spektrálního 

detektoru. Tyto pyrometry se dělí na širokopásmové a úzkopásmové.  
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Širokopásmové mají možnost nastavení šířky pásma vlnových délek od 10 nm do 

několika mm a jsou závislé na celkové emitaci měřeného povrchu.  

Úzkopásmové pracují s úzkým pásmem vlnových délek. V přístrojích se používá 

specifický detektor vlnových délek, který určuje citlivost přístroje. Pro vyšší přesnost se 

zavádějí selektivní filtry vstupujícího záření. Pro vysoké teploty nad 500 °C se používají 

krátké vlnové délky a pro teploty nízké od -45 °C se používají dlouhé vlnové délky 

[Wikipedia 2008]. 

4.3 Termokamery 

Jsou kamery určeny pro rozlišování teplejších a 

chladnějších míst na zkoumaném povrchu. Princip 

termokamery je podobný jako u pyrometrů, tím že ze 

zkoumaného objektu bezkontaktně snímá infračervené 

záření. V závislosti na jeho intenzitě, toto lidským okem 

neviditelné záření, transformuje na display ve formě 

barevného spektra. Nejdůležitějšími prvky termokamer jsou 

objektiv a detektor. Objektiv se skládá ze soustavy čoček z 

vhodného materiálu, která zobrazuje zájmový objekt 

v obrazové rovině. Prostřednictvím objektivu se paprsky 

signálové radiace z každého bodu objektu soustředí do jemu 

odpovídajícímu bodu v obrazové rovině. Detektory jsou složeny z mozaikové plošné matice 

měřících elementárních detektorů – mikrobolometrů. Radiace každého bodu objektu je 

převedena na analogový signál, který je pro každý řádek detektoru digitalizován. Spousta 

termokamer dnes již umožňuje  zpracování snímaného objektu, ať už se jedná o vyhodnocení 

dílčí části nebo doplnění reálnými obrazy, vše lze zaznamenat na záznamové medium a dále 

pak pomocí softwaru pracovávat. V dnešní době jsou termokamery využívány především pro 

nedestruktivní diagnostiku ve stavebnictví a strojírenství. 

Obr. 17 Ukázka 
termokamery [Wikipdia 

2008] 
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4.4 Kalibrace termokamer a pyrometrů 

Aby byla zachována přesnost měření je potřeba nové přístroje individuálně kalibrovat. 

Tyto kalibrace může uživatel provádět sám, nebo je provádí výrobce, popř. externí laboratoř. 

Trvalá přesnost přístroje závisí na způsobu rekalibrace. Je složité zajistit přesnost u těchto 

přístrojů, především pak je obtížné zajistit přesnost měření menší než 1%. Tento jev je 

částečně důsledkem stanovení přesné emisivity těles.  

Obecně existují tři metody jak kalibrovat. První metoda je použití komerčního 

simulátoru absolutně černého tělesa, což je izometricky zahřátá dutina,která simuluje 

dokonale černé těleso, na kterou se soustředí kalibrovaný přístroj.V druhém případě se při 

vyšších teplotách používají kalibrované wolframové lampy. Třetí možností je použití 

referenčního pyrometru o kterém jsme si jistí, že je správně zkalibrovaný a podle něho 

zkalibrujeme kalibrovaný přístroj [Wikipedia 2009].  

 

Obr. 18 Ukázka kalibrace pyrometru [Wikipedia 2009] 
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5.  Měřící sestava s bezkontaktními snímači 

V učebně H303 byly postupně provedeny ověřování a měření na jednotlivých úlohách. 

Bohužel v laboratořích katedry se nenacházejí funkční úlohy, které přímo souvisí 

s problematikou bezkontaktního snímání teploty. Proto bylo zaměřeno na úlohu 

„Monitorování polohy a teploty objektu s využitím bezkontaktních senzorů.“ 

Cílem této laboratorní úlohy je fyzikální model, který realizuje měření vzdálenosti a 

bezkontaktního měření teploty na mobilním objektu. Úloha se skládá z mobilního objektu, 

zapisovače, zdroje napětí a proudu, infračerveného teplotního senzoru, inteligentního 

ultrazvukového senzoru, inkrementálního senzoru polohy, V/V modulu UNICAN a modulu 

pro ovládání stejnosměrných motorků, pohybu mobilního objektu. Realizace spokojení této 

laboratorní úlohy s PC je realizován přes CAN sběrnici. Úlohu postupně zpracovávalo několik 

studentů, poslední úprava úlohy proběhla v roce 2005. 

 

Obr. 19 Původní schéma laboratorní úlohy „Monitorování polohy a teploty objektu s využitím 
bezkontaktních senzorů“ [Krupa 2005] 
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6.  Laboratorní úloha s bezkontaktním měření teploty  

Laboratorní úloha „Monitorování polohy a teploty objektu s využitím bezkontaktních 

senzorů“ není již spustitelná na nejnovějších PC sestavách, důvodem je nevybavenost nových 

PC již zastaralými ISA sloty. Proto již byla tato úloha rozebrána na dílčí části. Budoucí 

laboratorní úloha bude využívat některé tyto části. Konkrétně se jedná o bezkontaktní snímače 

polohy a teploty.  

6.1 Mobilní objekt 

Mobilní objekt je umístěn na zapisovači. Skládá se z ocelové desky, na které se snímá 

teplota a vzdálenost, fólie, která izoluje drát od desky a izolace, aby nedošlo ke zkratu, 

odporového drátu, izolace proti úniku tepla do okolí a hliníkové desky. 

  

Obr. 20 Zadní a přední části mobilního objektu 

  

Velikost tohoto objektu je 110mm šířka a 150mm výška. Dále se na zadní straně 

objektu nachází display, který podává informace o aktuální teplotě objektu a napětí na 

odporovém drátu. Maximální možná teplota na povrchu desky je 70°C.  
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Obr. 21 Jednotlivé vrstvy mobilního objektu 

Legenda: 
  1 – ocelová deska, na které se snímá teplota a vzdálenost 

  2 – fólie izolující drát od desky a izolace, z důvodu zkratu 

  3 – odporový drát (R= 1,7961 Ω/m, průměr 0,56mm, délka 1 m) 

  4 – izolace proti úniku tepla do okolí 
  5 – hliníková deska 



Měření teploty mobilního objektu s využitím bezkontaktních senzorů 29 

VŠB-TU Ostrava  Patrik Janečka 

Jako zdroj teplota je na zadní straně objektu odporový drát. Napětí přiváděné do 

tohoto drátu je manuálně řízeno potenciometrem. Tím regulujeme a nastavujeme teplotu. 

Poměr závislosti napětí a proudu je exponenciální, proto je potřeba při zadávání žádané 

teploty postupovat citlivě. Vhodné je rozehřát objekt nad žádanou hodnotu a pomalu 

zmenšovat  přiváděné napětí, tak lze nastavit teplotu s přesností 0,1 °C. Napětí na 

potenciometru se reguluje točením doleva pro maximální napětí (teplotu) a doprava pro 

minimální napětí (teplotu). 

 

Obr. 22 Vnitřní zapojení mobilního objektu 

6.2 Převodník USB4711A 

Měřící modul USB 4711A obsahuje 8 digitálních vstupů, 8 

digitálních výstupů, 2 analogové výstupy a jeden 32 bitový čítač. 

Výhodou je, že nepoužívá externí napájení a jeho vzorkovací 

frekvence může být až 100kHz/s.  Obr. 23 USB převodník 
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6.3 Termokamera FLUKE Ti25 

Jedná se o termokameru pro rychlou analýzu 

teplot s technologií IR-Fusion. Termokamery jsou 

univerzální přístroje pro měření v termodynamice a 

prediktivní údržbě. Mají vysokou teplotní citlivost. 

Kladnou vlastností je podsvícený LCD displej s údaji o 

teplotě středu, nejnižší a nejvyšší teplotě snímaného 

objektu. Obsahují signalizaci o překročení nastavených 

teplotních mezí. Vestavěný digitální aparát umožňuje 

současné zobrazení termografu a fotografie. Základem je také programové vybavení. 

Kvalita a přesnost termálního měření, provozní režimy: 

Rozlišení detektoru 160x120 bodů 

Zorné pole (FOV) 23°x17° 

Minimální vzdálenost ostření 15 cm 

Min. rozpětí 5 °C/2,5 °C (automatické/manuální) 

Korekce emisivity na displeji    

Teplotní rozsah -20 °C až 350 °C (2 rozsahy) 

Režim měření - střední bod a označení horkých a chladných bodů 

Přesnost ± 2 °C 

Teplotní rozlišení 0,1 °C 

Barevné spektrum: tavené železo, modročervená, vysoký kontrast, žlutá, horký kov, šedá 

Provozní režimy: obraz v obraze a plné IR zobrazení   

 

Obecné vlastnosti: 
Barevný LCD VGA, 640x480 

Paměť 2 GB karta SD na 3000 IR snímků/1200 IR-Fusion snímků 

Nahrávaní hlasu (hlasové poznámky) 

Možnost exportu do souborů JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF a EMF 

Indikace stavu baterie, hodiny s reálným časem, teplota středního bodu, rozsahu a rozpětí teplot 

Nastavení alarmů pro vysoké a nízké teploty 

Firmware a Software SmartView v českém jazyce  

Vysoký stupeň krytí IP 54 

Provoz na baterie 3 hodiny 

Hmotnost 1,2 kg 

Obr. 24 Termokamera Ti25 
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6.4 Ultrazvukový senzor vzdálenosti UC2000-30GM-UI-V1 

Pracovní údaje: 
Detekční rozsah : 200..2000 mm 

Referenční objekt (minimální plocha): 100x100 mm 

Oblast necitlivosti: 0...200 mm 

Úhel vysílaného paprsku: cca 5° pro -3 db 

Frekvence vysílače: cca 175 khz 

Doba odezvy: ≤ 100 ms 

Rozlišení 

- v rozsahu do 705 mm: 0,172 

- v rozsahu nad 705 mm: nastavený 

rozsah/4096 

Opakovatelnost: ≤ 0,1 % z plného rozsahu 

Linearita: ≤ 0,1 % z plného rozsahu 

 

Elektrické údaje: 
Pracovní napětí  UB: 10 V DC...30 V DC 

Zvlnění: ±10%, UB=33 V 

Proudový výstup: 4 mA...20 mA, RL≤500 Ω 

Napěťový výstup: 0 V ... 10 V, RL≥1000 Ω 

Programovací konektor: Nastavuje měřicí rozsah a 

výstupní funkci (vzestupná/sestupná závislost) 

 

 

Obr. 25 Ultrazvukový snímač 

6.4.1 Realizace dílčí části ultrazvukového snímače 

U tohoto snímače jsou ověřeny vlastnosti udávány výrobcem. Testování proběhlo 

zapojením snímače do měřícího modulu USB 4711A, tímto měřícím modulem se přiváděl, po 

USB sběrnici do PC, výstupní signál snímače. Signál pak byl zpracováván v softwaru 

ControlWeb 5. Jako objekt byla použita deska s rozměry 150x150 mm.  
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Obr. 26 Schéma testovacího měření 

Do snímače bylo přiváděno napětí 12V. Nastavení rozsahu snímače bylo 0 až 400 mm. 

Snímač respektoval oblast necitlivosti 0-200mm. Naměřené hodnoty jsou vidět v tabulka 5. 

Tabulka 5 Statická charakteristika ultrazvukového snímače 

Statická charakteristika ultrazvukového snímače 
Číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Vzdálenost [cm] 0 2 4 6 8 10 12 16 20 24 28 32 34 36 38 40 
1.měření [V] 0,00 0,38 0,89 1,39 1,88 2,41 2,86 3,90 4,86 5,86 6,88 7,91 8,40 8,90 9,45 9,99 

2.měření [V] 0,00 0,39 0,89 1,34 1,84 2,35 2,89 3,84 4,77 5,80 6,77 7,88 8,41 8,87 9,46 9,99 

3.měření [V] 0,00 0,39 0,84 1,37 1,89 2,39 2,93 3,92 4,89 5,93 6,96 7,92 8,36 8,91 9,39 9,95 

4.měření [V] 0,00 0,42 0,92 1,40 1,88 2,37 2,87 3,84 4,87 5,83 6,77 7,74 8,30 8,85 9,33 9,95 

průměr 0,00 0,40 0,89 1,38 1,87 2,38 2,89 3,88 4,85 5,86 6,85 7,86 8,37 8,88 9,41 9,97 

ideální 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 

0 cm 40 cm 

20 cm 

deska 

snímač 

podložka 
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Obr. 27 Porovnání ideální statické charakteristiky snímače s naměřenými daty 

 

6.5 Teplotní snímač OS136-1-V2 

Jedná se o bezdotykový snímač teploty vyroben 

firmou OMEGA. Tento snímač je zapouzdřen 

v nerezovém krytu. Pro napájení a výstupní napětí je 

použit stíněný kabel. Snímač má standardní výstupní 

signály pro jednoduché připojení k měřícím přístrojům, 

regulátorům, zapisovačům, záznamovým jednotkám 

nebo průmyslovým počítačům (PLC). Fixní emisivita 0.95 umožňuje rychlé a jednoduché 

měření bez nastavování během instalace nebo provozu. 

Obr. 28 Teplotní snímač 
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Teplotní rozsah:  
OS136-1: -18 až 204 °C  

Přesnost: @22 °C 

OS136-1: 3% z měřené hodnoty nebo 4.4 °C podle toho, která hodnota je větší  

Opakovatelnost: 1% z měřené hodnoty 

Optika: 6:1 (poměr mezi vzdáleností a velikostí měřeného povrchu) 

Vlnová délka: 5 až 14 mikronů 

Doba odezvy: 150 ms (0 až 63 % konečné hodnoty) 

Emisivita: fixní 0.95 

Analogový výstup: V2: 0-10V 

Požadovaná zátěž na výstupu: min. zátěž (0-10V): 2 kΩ 

 

Pracovní teplota:  
Bez přídavného vodního chlazení: 0 až 70 °C 

S přídavným vodním chlazením (OS136-WC): 0 až 200 °C 

S přídavným vzduchovým chlazením (OS136-WC): 0 až 110 °C 

Relativní vlhkost: Nižší než 95 %, nekondenzující 

Průtok chladící vody pro OS136-WC: minimálně 1 l/min, pokojová teplota 

Průtok chladícího vzduchu pro OS136-WC:  2.4 l/sekundu 

Doba ustálení po zapnutí: 1 až 2 min 

Doba ustálení při skokové změně teploty: cca 30 minut při náhlé změně o 25 °C proti pokojové teplotě 

Průtok vzduchu pro čištění optiky: 0.5 l/sekundu 

Pouzdro snímače: nerez ocel 316, krytí IP65 (NEMA-4) 

Napájení: 12 až 24 V @ 50 mA 

Rozměry: průměr 19 mm, délka 89 mm 

Hmotnost: 181 g 

 

Obr. 29  Velikost snímané oblasti v závislosti na vzdálenosti od senzoru OS136 
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Vzdálenost:Snímaná oblast=6:1 
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6.5.1 Realizace dílčí části snímače OS136-1-V2 

Pro realizaci dílčí části tohoto snímače je potřeba napojit tento snímač na PC. Toto 

propojení je pomocí měřícího modulu USB4711A a dále po sběrnici USB je signál vyslán do 

PC a v softwaru ControlWeb5 je tento signál zpracován. Do snímače je pomocí zdroje 

přivedeno napětí 12V. Při porovnávaní naměřených dat vycházíme z údajů zadaných 

výrobcem. Jsou to hodnoty rozsahu měření -18 až 204°C, rozsahu výstupní veličiny snímače 

0-10V. S těchto údajů je vytvořená ideální statická charakteristika snímače zobrazená v graf 

1. 

Ideální statická charkteristika snímače při emisivitě 
0,95
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Ideální statická charkteristika snímače při emisivitě 0,95
 

Graf 1 Statická charakteristika snímače OS136-1-V2  

Vlastnosti tohoto snímače jsou pozorovány pomocí různých měření. Jako tepelný 

objekt je použita stolní lampa viz. obr. 30. Pro porovnání s černým objektem je před lampou 

tenký bílý papír. U tohoto testování je provedeno měření při stoupající a klesající teplotě, pak 

při regulaci na žádanou teplotu. Kontrolním teploměrem je termokamera, která je stabilně 

upevněna. V dalším měření je použit odporový drát v objektu černé barvy. Napětí do tohoto 

objektu je přiváděno dalším zdrojem. Regulace napětí je pomocí potenciometru. Kontrolní 

teploměr je opět stabilizovaný pyrometr a vlastní přímý teploměr umístěný přímo na objektu.  
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Obr. 30 Testování snímače OS136-1-V2 

V první části měření je objekt rozehřán na teplotu 124 °C a byl přirozeně ochlazován 

na teplotu 30 °C. Během této doby jsou zaznamenávány výstupní hodnoty snímače. Další 

měření následuje ihned po dosažení 30°C a objekt je zahříván. V 3. a 4. měření je použita 

ruční regulace na požadovanou teplotu a její ustálení, opět nejprve klesající a pak stoupající 

teploty. V posledním měření je využita schopnost termokamery snímat jeden určený bod 

objektu. 

 

 

 

Obr. 31 Blokové schéma měření teploty s využitím stolní lampy 

 

Termokamera 

OSB136-1-V2 
Plocha měřeného 

objektu (bílý papír)  Zdroj tepla 

10 cm 

21 cm 
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Tabulka 6 Naměřených dat snímače OS136 a termokamery 

Testování snímače OS136-1-V2. Zdrojem tepla stolní  lampa 
číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Termokamera [°C] 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 110 120 124 

1.měření [V] 1,81 2,00 2,21 2,43 2,64 2,86 3,10 3,38 3,70 4,08 4,49 4,90 5,30 5,84 5,92 

2.měření [V] 1,82 2,00 2,20 2,40 2,63 2,72 3,00 3,45 3,95 4,36 4,83 5,27 5,96 6,26 6,40 

3.měření [V] 1,75 1,93 2,13 2,30 2,53 2,75 3,00 3,25 3,55 4,19 4,64 5,15 5,71 6,20 6,34 

4.měření [V] 1,75 1,94 2,15 2,35 2,60 2,80 3,06 3,34 3,69 4,32 4,76 5,29 5,75 6,20 6,38 

5.měření [V] 1,85 1,97 2,15 2,31 2,50 2,73 2,95 3,12 3,36 3,93 4,28 4,74 5,19 5,61 5,84 

průměr 1-4 měření 1,78 1,97 2,17 2,37 2,6 2,78 3,04 3,36 3,72 4,24 4,68 5,15 5,68 6,13 6,26 

ideální hodnoty 2,16 2,39 2,61 2,84 3,06 3,29 3,51 3,74 3,96 4,41 4,86 5,32 5,77 6,22 6,4 
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Graf 2 Statické charakteristiky jednotlivých měření 

V graf 2 jsou vidět jednotlivé průběhy měření statických charakteristik. Z 1-4 měření 

jsou udělané průměrné hodnoty. Hodnoty 5. měření nejsou započítávány do průměru 

z důvodu neobjektivnosti těchto hodnot. V tomto měření šlo o porovnání zaměření jednoho 

bodu na objektu pomocí pyrometru a snímače, který snímá nevyšší teplotu objektu. Tímto 

bodem je nejteplejší místo na počátku měření. Jak je vidět v graf 2, toto místo není na konci 
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měření nejteplejší. V Graf 3 jsou porovnány ideální statická charakteristika se 

zprůměrňovanými hodnotami. Graf 4 a graf 5 ukazuje porovnání ideální statické 

charakteristiky s 2. měřením a 3. měřením, které se nejvíce přibližují vlastnostmi snímače 

s emisivitou 0,95. Z těchto grafů je patrná odchylka statických charakteristik při měření 

nižších teplot. U vyšších teplot mají statické charakteristiky stejné vlastnosti. Odchylka u 

nižších teplot je způsobena měřicí termokamerou.  
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Graf 3 Porovnání statických charakteristik zprůměrňovaných hodnot 1-4 měření s ideální statickou 
charakteristikou 

 

Graf 4 Porovnání 2. měření s  ideální statickou 
charakteristikou 

Graf 5 Porovnání 4. měření s  ideální statickou 
charakteristikou 

V druhé části měření je vyměněn tepelný objekt a použit objekt, který se bude nejvíce 

podobat budoucímu mobilnímu objektu. Stolní lampa je teda nahrazena původním mobilním 

objektem. Teplota je snímána pomocí dotykového teploměru umístěného přímo v mobilním 

objektu. Termokamera je zde využitá jako kontrolní teploměr. Schéma je vidět na obr. 32. 

Výsledné měření je vidět v graf 6. 
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Obr. 32 Blokové schéma měření teploty s využitím mobilního objektu  

Tabulka 7 Naměřené hodnoty na mobilním objektu, snímači a termokameře 

Testování snímače OS136-1-V2. Zdrojem tepla mobilní objekt 
číslo měření 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Teplota na objektu [°C] 46 47 49 50 51 52 55 57 59 61 63 65 66 67 68 

1.měření                                
napětí [V] 2,59 2,65 2,73 2,79 2,81 2,86 3,02 3,08 3,21 3,29 3,41 3,54 3,58 3,68 3,72 

 termokamera[°C] 45,9 47 49 49,9 50,6 51,8 54,7 56,7 58,7 60,6 62,5 64,5 65,5 66,8 67,2 

2.měření                   
napětí [V] 2,59 2,65 2,73 2,8 2,81 2,87 3,01 3,09 3,22 3,28 3,41 3,54 3,59 3,68 3,74 

 termokamera[°C] 45,8 47 49 49,9 50,7 51,8 54,6 56,5 58,9 60,6 62,5 64,6 65,8 67 67,5 

3.měření                   
napětí [V] 2,58 2,64 2,72 2,78 2,8 2,87 3,02 3,09 3,22 3,28 3,41 3,55 3,59 3,69 3,73 

 termokamera[°C] 45,9 46,9 49 50 50,9 51,9 54,6 56,6 58,5 60,4 62,8 64,7 65,8 66,9 67,8 

ideální  2,88 2,93 3,02 3,06 3,11 3,15 3,29 3,38 3,47 3,56 3,65 3,74 3,78 3,83 3,87 

průměr měření 2,59 2,65 2,73 2,79 2,81 2,87 3,02 3,09 3,22 3,28 3,41 3,54 3,59 3,68 3,73 

průměr tep. termokamery 45,9 47,0 49,0 49,9 50,7 51,8 54,6 56,6 58,7 60,5 62,6 64,6 65,7 66,9 67,5 

 

Termokamera 
OSB136-1-V2 

10 cm 

21 cm 

Podložka 

Zdroj tepla  

mobilní objekt 
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Porovnání statických charakteristik
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Graf 6 Porovnání statických charakteristik 

6.6 Sestavení laboratorní úlohy na bezkontaktní měření teploty 

Navržená laboratorní úloha využívá ke komunikaci USB sběrnici. Hlavními dílčími 

částmi jsou zapisovač, mobilní objekt, bezkontaktní snímač teploty a vzdálenosti, dále pak 

krabice obsahující PC zdroj a obvod pro řízení stejnosměrného motorku.  

 

Obr. 33 Blokové schéma laboratorní úlohy 
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Princip této laboratorní úlohy je v měření statických a dynamických charakteristik 

prostupu tepla. Zdrojem napětí celé úlohy je PC zdroj, který je uloženy v krabici. Tato krabice 

dále obsahuje elektronický obvod pro řízení stejnosměrného motorku a jsou v ní uloženy a 

spájeny dráty tak, aby na vstupu nebo výstupu z krabice mohl být použit 9 pinový konektor. 

Z krabice je dále napájen mobilní objekt a oba snímače. Snímače využívají napětí 12V, 

mobilní objekt 5V pro odporový drát a 12V pro napájení elektronického obvodu a motorek 

využívá napětí  ±3,6V.  

 

Obr. 34 Laboratorní úloha 

Mobilní objekt je lineárně se pohybující těleso, které se zahřívá. Jako zdroj tepla je 

použitý odporový drát. Současně objekt obsahuje elektronický obvod, vyndaný z PC skříně a 

display. Na displeji je zobrazovaná teplota měřená termočlánkem, který je vložen uvnitř 

objektu. 

.  

Obr. 35  Vnitřek krabice 



Měření teploty mobilního objektu s využitím bezkontaktních senzorů 42 

VŠB-TU Ostrava  Patrik Janečka 

Pohyb objektu zajišťuje stejnosměrný motorek s maximálním napájením 5V. Motorek 

je řízen pomocí elektronického obvodu, tento obvod je napájen 5V napětím, a jsou do něho 

převedeny dva digitální signály z převodníku, tyto signály otvírají tranzistory, které napájí 

motorek bipolárním napětím 3,6V a tím mění jeho směr otáčení. Snímač teploty je umístěn 

8cm od objektu, snímač vzdálenosti je vzdálen 20cm od objektu. Výstupem snímačů je 

napěťový signál 0-10V. Tento signál je zpracováván pomocí převodníku USB 4711-A a je 

dále posílán do PC ve kterém je vytvořena jednoduchá vizualizace.  

 

Obr. 36 Vizualizace pomocí ControlWebu 5 
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7.  Měření infračerveným a ultrazvukovým snímačem 

Cílem těchto měření bylo zjistit statické a dynamické charakteristiky infračerveného 

bezkontaktního snímače. Teplota v místnosti byla 26,5 °C. Teplota objektu se nastavovala 

pomocí potenciometru. Počáteční vzdálenost teplotního snímače od objektu je 10 cm.  

V prvním měření se nastavil potenciometr na maximální hodnotu, aby odporovým 

drátem procházel největší možný proud. Při tomto procesu se začne mobilní objekt zahřívat. 

Jak je vidět v grafu, tak objekt se zahřál na snímané ploše na 51,9 °C. Teplota termočlánku 

vloženo dovnitř objektu ukazovala 68,8°C. Tento rozdíl je zapříčiněn prostupem tepla 

objektem a fixním nastavením emisivity snímače na 0.95.  
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Graf  7 Přechodová charakteristika teplotního snímače 
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V dalším měření se zjišťovala reakce snímače teploty při změně vzdálenosti objektu. 

Základem pro toto měření je graf, ve kterém jsou vidět jednotlivé průběhy napětí, při různých 

vzdálenostech od snímače. Byly provedeny měření napětí při vzdálenostech 8,18,24 a 41 cm 

od snímače. 

Závislosti napětí na teplotě při různých vzdálenostech od 
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Graf 8 Závislosti napětí na teplotě při různých vzdálenostech od snímače teploty 

V prvním měření měl objekt konstantní povrchovou teplotu 39,7 °C a při druhém 52,2 

°C.  Největší posun objektu je 33 cm. Na obou dvou grafech je vidět klesající teplota při 

vzrůstající vzdálenosti. Tento pokles teploty je závislý na počáteční velikosti teploty objektu. 

Jak je vidět v grafech tak rozdíl u větší konstantní teploty činní 3 °C a menší to pak jsou 2 °C 

na stejné vzdálenosti. 
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Graf 9 Statická charakteristika teplotního snímače při konstantní teplotě objektu 52°C 
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Statická charakteristika teplotního snímače při konstatntní teplotě objektu 
40°C
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Graf 10 Statická charakteristika teplotního snímače při konstantní teplotě objektu 40°C 

Následující měření popisuje chování teplotního snímače při skokové změně teploty. 

Objekt byl rozehřát na teplotu 52°C a mezi něho a snímač byla vložená překážka. Tato 

překážka měla teplotu 25,5°C. Odstraněním překážky bylo docíleno skokové změny teploty. 

Jak je vidět v grafu, snímač na tuto změnu zareagoval za 1 sekundu a v 1,5 sekundě už 

dokázal zaznamenat žádanou teplotu. 
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Graf 11 Průběh chování snímače při skokové změně 

Poslední provedené měření ukazuje statické charakteristiky teploty, ve třech místech 

třemi různými teploměry. Pro měření teploty uvnitř objektu  byl použit termočlánek, který je 

součástí mobilního objektu. Dalším snímač byl kontaktní teploměr umístěný přes izolací 

přímo na odporový drát. Dále byl využit bezkontaktní snímač teploty této úlohy. Jak je vidět 
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v grafu, tak největší naměřená teplota je přímo na odporovém drátu, dále pak v objektu a 

nakonec vlivem prostupu tepla izolací, je nejmenší naměřená teplota na povrchu objektu. 

Statické charakteristiky teploty v jednotlivých místech objektu
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8.  Závěr 

Tato práce si klade za cíl porozumět problematice bezkontaktního měření teploty a 

vytvoření laboratorní úlohy, která využívá bezkontaktní měření teploty a vzdálenosti. Aby 

mohla být sestavena takováto laboratorní úloha, bylo nutné projít laboratoře H303 a H310 a 

seznámit s principy takto vytvořených úloh. Důležitou součástí laboratorních úloh je způsob 

komunikace s PC a na tuto problematiku je zaměřená první kapitola. Jsou zde popsány 

nejrozšířenější typy sběrnic, které využívají jednotlivé úlohy. Nejvíce prostoru je v první 

kapitole věnováno sběrnici CAN a USB sběrnici. 

Druhá kapitola se zabývá problematikou bezkontaktního měření teploty. Jsou zde 

popsány způsoby a principy měření teploty. Na tuto kapitolu navazuje téma zabývající se 

bezkontaktním měřením teploty. V této části je popsána teorie bezkontaktního snímaní teploty 

a rozdělení jednotlivých měřidel pro toto snímání.  

Další kapitola se zabývá již existující laboratorní úlohou, která využívá 

bezkontaktního měření teploty. Je zde rozpracována varianta, že by se navázalo na tuto úlohu. 

Při pokusu o ověření této úlohy, bylo zjištěno že daná úloha není funkční. Důvodem jsou 

nevyhovující osobní počítače, které již neobsahují zastaralý ISA slot a proto nemůže být 

úloha propojena s PC. Aby bylo možné tuto úlohu zprovoznit, je potřeba změnit typ připojení 

úlohy k PC. Jako jediným řešením se jevilo použití převodníku CAN na USB. Tím by byla 

zajištěna komunikace úlohy přes sběrnici CAN a CAN/USB převodníku s PC. Problémem 

však bylo, že daná úloha nepoužívá jeden z nejrozšířenějších CAN formátu, ale používá 

specifický formát UNICAN firmy UNICONTROLS. Po prozkoumání nabídky převodníku 

CAN/USB se zjistilo, že žádný převodník nepodporuje přímo formát UNICAN, ale jelikož je 

UNICAN derivát protokolu OPENCAN, tak byla využita možnost zápůjčky převodníku 

USB2CAN, který podporuje tento formát. I přes tuto snahu se nepodařilo danou úlohu 

zprovoznit v plném rozsahu. Proto byla tato úloha rozebrána a z ní vyjmuty prvky, které se 

použijí pro novou podobnou laboratorní úlohu. Byl tedy vybrán snímač teploty, ultrazvukový 

snímač vzdálenosti, stůl a mobilní objekt. 

Vlastnosti snímačů se zjistily pomocí měření jejich statických charakteristik. Z těchto 

měření pak byly získána data, které byly porovnávány v jednotlivých grafech a tabulkách. U 

snímače teploty jsou v grafech patrné mírné odchylky od ideální statické charakteristiky, tyto 
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odchylky jsou způsobeny referenčním teploměrem, což je v našem případě termokamera a 

emisivitou, která je snímačem fixně nastavena na pevnou hodnotu 0,95.  

Hlavním cíl této práce je shrnut v 6.kapitole, která popisuje  vytvoření laboratorní 

úlohu pro měření statických a dynamických charakteristik snímače teploty. Tato laboratorní 

úloha využívá bezkontaktních snímačů. Snímač polohy a snímač teploty. Další částí úlohy je 

mobilní objekt uzpůsoben pro měření teploty. Jako zdroj vyzařování teploty je použit 

odporový drát, který se při průchodu proudu zahřívá – tím se zahřívá celý mobilní. objekt. 

Objekt je připevněn k zapisovači, který původně sloužil k vykreslování grafů.. Pohyb je 

lineární v ose snímače a zajišťuje ho stejnosměrný motorek, napájen bipolárním napětím. 

Důležitým prvkem je umělohmotná krabice ve které je PC zdroj, který napájí všechny 

jednotlivé přístroje úlohy. Dále jsou v něm realizovány spojení drátu, tak aby krabice 

obsahovala jeden 9 – pinový vstup a výstup. Nachází se zde i elektronický obvod pro řízení 

motorku na zapisovači. K této úloze je vytvořená v Control Webu 5 jednoduchá aplikace, 

která vizualizuje úlohu, vykresluje průběhy snímačů teploty a vzdálenosti a naměřená data 

ukládá do databázového souboru. 

Poslední kapitola se zabývá ověřování funkčnosti této laboratorní úlohy. Výsledky 

těchto měření jsou grafy s průběhy statických a dynamických charakteristik. Tyto 

charakteristiky vypovídají o chování a vlastnostech snímače teploty. 
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10.  Seznam příloh 

Příloha č.1 Schéma desky pro ovládání mobilního objektu 

 

Obr. 37 Deska navržená v programu Elekronics Workbench 5.12 

 

Příloha č.2 Bezkontaktní snímač teploty OS136-1-V2 

Označení jednotlivých kabelů je v tabulka 8. 

Tabulka 8 Barevné označení kabelů 

Označení kabelů 
barva užití 
červený napájení  (12-24V) 
černý GND 
bílý výstup 

 

Příloha č.3 Ultrazvukový senzor vzdálenosti UC2000-30GM-UI-V1 

Označení kabelů 
barva užití 
hnědý napájení  (12-24V) 
modrý GND 

bílý výstup 
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Na zadní straně senzoru je čtyřpólový konektor, který je možné zasunout do čtyř 

různých poloh. Význam těchto poloh je v tabulka 9. 

. 

Tabulka 9 Polohy programovacího konektoru snímače 

význam pozice 
A1 hranice A1 
A2 hranice A2 

E2/E3 vzestupná nebo sestupná závislost 
T teplotní kompenzace 

Postup při programování měřícího rozsahu: 

• Vypneme napájecí napětí. 

• Zapneme napájecí napětí (Reset). 

• Je-li konektor při resetu zasunut, nelze programovat a snímač pracuje 

v normálním režimu podle předchozího nastavení s teplotní kompenzací. 

• Je-li konektor při resetu vyjmutý, do 5-ti minut lze zahájit programování, jinak 

snímač pracuje v normálním režimu s předchozím nastavením bez teplotní 

kompenzace. Chceme-li po této lhůtě zahájit programování, je třeba provést opět 

reset. 

• Programování měřicího rozsahu A1 až A2: 

• Umístíme překážku do požadované vzdálenosti A1. 

• Zasuneme konektor do pozice A1. 

• Je-li překážka rozpoznána začne blikat zelená LED na pozici A1. 

• Vyndáme konektor (naprogramování a uložení polohy je ukončeno vytažením 

konektoru). 

• Stejným způsobem nastavíme polohu A2. 

• Programování výstupní funkce: 

• Zasunutím konektoru do pozice E2/E3 se přepíná výstupní funkce. 

• Žlutá LED indikuje výstupní funkci: E2:vzestupná závislost;E3:sestupná 

závislost. 

• Vyjmeme konektor. 

• Ukončení programování: 

• Zasuneme konektor do pozice T. 

• Je aktivována teplotní kompenzace a snímač je připraven k provozu. 
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Příloha č.4 Uspořádání jednotlivých pinů na vstupech krabice 

Z krabice jsou vyvedeny dva 9-piny, které slouží pro zjednodušení spojení uvnitř 

krabice 

První 9-pin 
1.Analogový vstup 0 
2.Analogový vstup 1 
3.Zem 
7.Zem 
8.Digitální výstup 0 
9.Digitální výstup 1 

 

Obr. 38 Označení konektoru 9-pinu 

Druhý 9-pin 
1.Snímač teploty – napájení 12V 
2.Snímač teploty – zem 
3.Snímač teploty – analog. výstup 0 – 10V 
6.Snímač vzdálenosti – zem 
7.Snímač vzdálenosti – napájení 12V 
8.Snímač vzdálenosti – an. výstup 0 – 10V 
5.Motorek – napájení 3,6V 
9.Motorek - zem 

 


